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Kong Ens og lyset Ulf Persson Hent PDF Den snarrådige Kong Ens, der blev sendt på en lang – lang ferie af
folket, vender nu tilbage med den kommende prinsesse, der dog først skal godkendes af folket før et bryllup
kan forestå. Da Kong Ens tog af sted på ferie – lovede han folket ikke mere at lave om på tingene, men hør
nu! Kong Ens har jo ikke været på ferie med lukkede øjne – så ideer og nye opfindelser han har set masser af
rundt i verdens lande, og nu skal de afprøves på folket. Og galt går det, da prinsessen begynder at græde når
det bliver mørkt – og denne gang er det ikke kun Landet Med De Fire Bjerge og de blå mænd der berøres af

ændringerne. Historien er tegnet og fortalt af Ulf Persson, født 1955 i Helsingør.

 

Den snarrådige Kong Ens, der blev sendt på en lang – lang ferie af
folket, vender nu tilbage med den kommende prinsesse, der dog først
skal godkendes af folket før et bryllup kan forestå. Da Kong Ens tog
af sted på ferie – lovede han folket ikke mere at lave om på tingene,
men hør nu! Kong Ens har jo ikke været på ferie med lukkede øjne –
så ideer og nye opfindelser han har set masser af rundt i verdens

lande, og nu skal de afprøves på folket. Og galt går det, da prinsessen
begynder at græde når det bliver mørkt – og denne gang er det ikke
kun Landet Med De Fire Bjerge og de blå mænd der berøres af

ændringerne. Historien er tegnet og fortalt af Ulf Persson, født 1955
i Helsingør.
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